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Svar på høring - forslag om endring av representantordningen i

merverdiavgiftsloven

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 30. juni 2015 om forslag til endring av

representantordningen i merverdiavgiftsloven , med utsatt svarfrist til uke 41.

Direktoratet har følgende kommentarer til høringen.

Innfordring

Innledningsvis er det greit å vise til at representantordningen for m er v erdiavgift , ikke har

betydning for innkreving av merverdiavgift som oppstår ved innførsel. Videre er det endringe n

som ble gjennomført i 2013, knyttet til representantens solidaransvar, som har størst betydning

for statens mulighet til å innkreve avgiften fra utenlandske foretak.

Endringen som foreslås i denne omgangen, er således innkreving smessig av mind re betydni ng,

men av betydning for kontrollsiden. Innfordring i utlandet er allikevel i høringen nevnt under

økonomiske og administr a tivt konsekvenser de r det er nevnt at prosessene kan bli mer

ressurskrevende med økt admin i stra t ive kostander for Skatteetaten. Etter direktoratets

oppfatning er det korrekt, men den største konsekvens vil være knyttet til tap av fordringer.

Dette fordi innkreving i medhold av en bistandsavtale, aldri kan erstatte tvangsinnfordring i

Norge. For det f ørste er det ikke alle land som prioriterer bistandssaker. I tillegg vil man miste

de fordelene man har i Nor ge, som for eksempel knyttet til prioritet ved lønnstrekk osv. Videre

vil innfordring en bli iverksatt vesentlig senere enn dersom den skjer i Norg e etter norsk rett .

Tollverdi

Vi gjør oppmerksom på at måten varer eksporteres på til Norge, kan få betydning for hvilken

fastsettelsesmetode som skal legges til grunn for tollverdien. Konsekvensen av å organisere

vareomsetningen på bestemte måter kan bli at tollverdien kan bli høyere eller lavere enn om

vareførselen hadde vært organisert annerledes. Dette vil påvirke hvor mye som skal betales i

toll og merverdiavgift.

http://www.toll.no/
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Toll- og avgiftsdirektoratet har ellers ingen merknader til høringen. 

 

Med hilsen 

 

 
Sonja Finne 

fung. avdelingsdirektør Anne Merethe Moe Dahlen 

 rådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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